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Vad är det bästa med att göra Ord?

Ord #3 gjordes på Sävjabiblioteket under jullovet och på Stenhagenbiblioteket under sportlovet 2019. Det här är de medverkande.

1 Ulrika Gunnarsson: Att få 
vara med och träffa detta fan-
tastiska gäng, så mycket energi 
och kreativitet!!! 
2 Hedvig Oppitz: Att lära kän-
na alla legendariska kids och 
att få sysselsättning på mitt 
sista jullov.
3 Max Otterman: Att få hänga 
och arbeta med Uppsalas coo-
laste ungar.
4 Vidar Skiöld: Min storebror 
hade varit med innan och jag 
tyckte de lät kul.
5 Tyra Vilén: Det roligaste var 
att få fota runt, intervjua och 

skriva olika texter. 
6 Frida Mankert: att få åka och 
se hur det går till att jobba på 
Årsta 4H.
7 Arvid Niva: Att få skriva 
och fota! Det är väldigt kul att 
skriva tidning! 
8 Elias Skiöld: Jag var med 
förra året och tyckte att det var 
superkul så jag ville vara med 
igen. 
9 Ahmad Saleh: Att få chansen 
att träffa nya personer och 
hjälpa till! 
10 Astrid Rimm: Det bästa har 
varit att få skriva, prata och att 

skratta tillsammans med sina 
kompisar. 
11 Astrid Callahan: Att få träffa 
nya och gamla kompisar, och 
att få skriva artiklar. 
12 Juniper Callahan: Att inter-
vjua folk och att vara med sina 
kompisar. 
13 Edit Oppitz: Det bästa 
med att skriva Ord är att få 
vara kreativ och vara med nya 
kompisar. 
14 Ebba Fall: Man får träna på 
att skriva bra och så träffar 
man spännande personer.
15 Deztiny Musa.

16 Selma Saidani Dahl-
qvist: Det bästa med att göra 
Ord är att fota och att lära 
känna nya vänner.
17 Malin Asplund: Att få inter-
vjua spännande verksamheter 
och roliga personer!
18 Estrid Flyckt: Det roligaste 
var att besöka olika platser och 
skriva om dem på dator.
19 Anna Chalon: Att ha mycket 
att göra och att alla är välkom-
na. Att intervjua var kul!
20 Lisa Skiöld: Att få se barn 
växa i rollen som journalister
21 Emma Forsgren.

Jullovsredaktion, 
Sävja

Sportlovsredaktion, 
Stenhagen
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Annons

För oss är det självklart att 
alla människor – oavsett 
vem man är – är lika myck-
et värda.

Det spelar inte någon roll om du 
kommer från vare sig Sverige, 
Frankrike, Kina eller Afghanistan. 
Alla ska ha samma rättigheter 
och precis samma möjlighet att 
utvecklas till den de vill vara.

För oss kommer det aldrig 
vara okej att säga något 
taskigt för att någon ser ut 
på ett visst sätt eller kom-
mer från ett visst land, eller 
att en annan inte får jobb 
på grund av sin bakgrund. 

I alla våra verksamheter jobbar 
vi för att motverka rasism och öka 
förståelsen människor emellan.

Därför är Röda Korsets 
Ungdomsförbund en orga-
nisation för allas lika värde 
och som alltid kommer ta 
avstånd från alla typer av 
rasism.

Vill du veta mer om vårt arbete, 
gå in på www.rkuf.se eller hitta 
oss på Facebook under Röda 
Korsets Ungdomsförbund.
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Vad är det här?
Ord görs i Uppsala av 
 10–15-åringar. Ord ges ut 
av BOiU, Barn ombudet i 
Uppsala län, i ett samarbete 
med Bibliotek Uppsala.

Vilka har gjort 
Ord?
Kolla på sidan här bredvid!

Varför?
Ord är en del av BOiU:s 
arbete för att stärka barns 
och ungas röster.

Ord på nätet
tidningenord.se

gillar
VA?

Vi

TRE BRA BÖCKEN
Tyra Vilén

Det här är tips på tre spännande böcker för dig som är ungefär 10–12 år.

Skuggornas hus
Ingelin Angerborn
En läskig och spännande bok. 
En kille åker till sin farmor och 
farfar och är med om något 
riktigt läskigt. 

Percy Jackson: Född till hjälte 
Rick Riordan
En spännande bok om en kille 
som upptäcker något riktigt 
ovanligt. 

Hemliga klubben
Susanne MacFie  
En spännande bokserie om två 
barn som har en hemlig klubb 
tillsammans, som löser brott 
och mysterier.

Mark och Jonas podd är en podd du 
garanterat kommer skratta åt. De 
ger roliga husmorstips, ringer olika 
skojiga personer och pratar om livet, 
 döden och vad som händer just nu!

Astrid Rimm

Varelserna är en bokserie av Magnus Nordin. Den handlar om en 
zombieapokalyps och passar de som gillar böcker som känns som 
skräckfilmer. Arvid Niva
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Om ord
Ord görs av ungdomar 10-15 år i Uppsala. Ord görs i ett samarbete mellan Bibliotek Uppsala och Barnombudet i Uppsala län.

Läs Ord på nätet 
tidningenord.se och bibliotekuppsala.se

Var med i en  
bokcirkel  
Träna civilkurage 
Träffa författare
Låna en gitarr
Programmera
Testa rollspel
Låna tv-spel
Inte en tråkig stund  
på bibblan!

Läs mer på bibliotekuppsala.se

Annons

Hej!  
Har du problem och behöver hjälp?
Vill du ändra på något i  skolan, 
 vården eller samhället?
Vill du veta mer om dina rättig heter?

Hör gärna av dig! 

Kontakt: ord@tidningenord.se 
Barnombudet i Uppsala län 
018-69 44 99

Tryck: Ehof, UppsalaRedaktörer: Ulrika Gunnarsson, Lisa Skiöld, 
Max Otterman, Ahmad Saleh, Hedvig Oppitz, 
Deztiny Musa, Emma Forsgren, Karin Mellin
Utgivare: Mårten Markne
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Quiz
06 Vem är du i Harry Potter, 

vilken Pokémon är du, vilken 
kompis är du, vad kan du om 
historiska årtal, gissa filmen!

I stan
09 Lilla kafétestet: kladdkakor 

och chokladbollar

10 Turbo vs Superpark – var är 
det roligast? Vi testar.

12 Trolleri med Vilgot Michelin 
från Talang och världs-
berömde Johan Ståhl.

14 Sjukhushunden Livia är en 
söt hjälte.

16 Bland djuren på 4H.

18 Juni och Svante jobbar för 
klimatet.

19 Till Uppsala Tjej- och trans-
jour kan alla tjejer vända sig.

Paus
20 Life hacks! Vi provar kak-

hållare och tillverkar en 
oändlig chokladkaka.

Kändis
23 Gustav och Ainhoa spelar 

Elias och Alba i Klassen och 
berättar om kändisskapet.

24 Vi pratar med Nattid om 
självkänsla och Tiktok.

25 ”Zennufer” vloggar.

26 Nicole Falciani har en blogg 
om livsstil och mode.

27 Kristin Larsson pratar 
veganmat och tipsar om en 
smoothie.

Trams
28 Roliga historier och lite 

 pinsamheter.
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quiz
Text: Arvid Niva

Bild: Nintendo, VVitch

Du är den snälla och hjälpsamma kompisen 
som alltid finns där för en.
 

5–6 poäng

Du är den roliga och 

neutrala kompisen med 

hjärtat på rätt plats. 

3-4 poäng
Du är den spralliga 

kompisen som är snabb 
både på utsidan och på 

insidan. 

0-2 poäng

Du och dina kompisar ska komma med förslag vad ni ska göra den kvällen. Ditt förslag är att: 
0 poäng: Gå på en fotbollsmatch, kanske vi kan hoppa in om det behövs! 
1 poäng: Gå på bio, kanske se den nya komedin? 
2 poäng: Sticka till biblioteket och låna böcker, sedan äter vi något gott. 

Ni har fått läxor, vad tänker du göra? 
0 poäng: Skjuta på det till senare, varför nu? 
1 poäng: Göra läxorna så fort det går. 
2 poäng: Hjälpa mina kompisar, vi klarar det tillsammans! 

Vilket är ditt största kompisproblem? 
0 poäng: Jag är frånvarande, och är alltid på mobilen. 
1 poäng: Jag tar inte initiativ, det är alltid mina kompisar som frågar om vi ska ses. 
2 poäng: Jag kan vara deppig och tyst. 

Vilken slags 
kompis är du? 
Text: Ebba Fall

Vilken Pokémon är du?
Vad gör du 
helst? 
A Badar.
B Åker på varma semestrar.
C Klättrar i träd.

Hur stor är du? 
A Liten.
B Stor.
C Mindre.

Vilken färg gillar 
du mest? 
A Blå.
B Orange.
C Svart.

Flest A Piplup.
Flest B Charizard.
Flest C Emolga.

Ord #3 2019
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5–6 poäng
0-2 poäng

Är du ett namn- och 
 årtalsgeni? 
Text: Elias Skiöld. Foto: Nordisk Familjebok

Gissa filmen
Text: Arvid Niva

1. När och av vem upptäcktes 
farao Tutanchamons grav? 
1. 1956 av Howard Carter 
2. 1722 av Lord Carnarvon 
3. 1922 av Howard Carter 
4. 1887 av Lord Carnarvon 

2. När och av vem uppfanns 
motorflygplanet? 
1. 1803 av Bröderna Wright 
2. 1674 av Leonardo da Vinci 
3. 1705 av Leonardo da Vinci 
4. 1903 av Bröderna Wright 

3. När och tack vare vem kom 
protestantismen till Sverige? 
1. 1527 av Gustav Vasa 
2. 1627 av Gustav II Adolf 

3. 1587 av Gustav II Adolf 
4. 1535 av Gustav Vasa 

4. När och av vem översattes 
hieroglyfer? 
1. 1903 av Pierre Champollion 
2. 1822 av Jean Champollion 
3. 1822 av Pierre Champollion 
4. 1903 av Jean Champollion 

5. Vilket skriftspråk har aldrig 
lyckats översättas? 
1. Gammelkinesiska 
2. Indusfolkets språk 
3. Gamla Kretas Bondespråk 
4. Apacheindianernas språk 

6. När och tack vare vem 
skapades den första tidningen 
i Sverige? 
1. 1107 av Olof Skötkonung 
2. 1537 av Gustav Vasa 
3. 1745 av Gustav III 
4. 1632 av Gustav II Adolf

De rätta svaren
1: 3, 2: 4, 3: 1, 4: 2, 5: 2, 6: 4

Facit: längst ner på sidan

5 p 4 p 3 p 2 p 1 p
Tecknat Svensk 

biopremiär 
27 september 
1938.

Whistle while 
you work är en 
av sångerna i 
filmen.

Den första 
tecknande 
långfilmen.

Huvudrollen 
förgiftas av ett 
äpple ...

... och bor 
med sju små 
dvärgar.

Svenskt Har givits ut 
i tolv länder i 
bokform.

Morgan Alling 
gör huvud-
karaktärens 
röst i de nya 
filmerna.

Har en egen 
serietidning.

Har en sköld-
padda och 
en kanin som 
vänner.

En björn som 
dricker dun-
derhonung.

Juligt Regi av John 
Pasquin.

Tim Allan spe-
lar huvudrollen 
som Calvin i 
seriens alla 
filmer.

Calvin hittar 
ett visitkort i 
tomtens rock! 

På julaftons-
kvällen får 
Calvin ta över 
tomtens jobb. 

Döpt efter en 
julsång.

Familjefilm Är från början 
en musikal.

Lily James och 
Meryl Streep 
spelar samma 
roll.

Amanda 
Seyfried spelar 
Sophie i båda 
filmerna.

I den första 
filmen ska 
Sophie gifta 
sig.

Abba har gjort 
alla låtar.

1980-tal Vann fyra 
Oscars och två 
Golden globe.

John Williams 
var med och 
gjorde musi-
ken.

Utomjording-
ens original-
röst är Pat 
Welsh.

En utom-
jording får 
hjälp av tre 
barn.

”E.T phone 
home” är en 
känd replik.

Vem är du i Harry 
Potter-världen?
Text: Selma Saidani Dahlqvist

Vad dricker du helst?
A. Vatten.
B. Mjölk.
C. Te.
D. Kaffe.
E.  Hallonsoda.

Vad gör du helst på en helg?
A. Mediterar.
B. Slappar.
C. Läser.
D. Klättrar.
E. Upptäcker.

Vart skulle du helst åka?
A. De lugna bergen.
B. Hem till min mormor.
C. Biblioteket.
D. Ett hemsökt slott.
E. Skogen.

Vilket tema föredrar du på ditt 
rum?
A. Lugna, klara färger och en 
harmonisk och lugn miljö.
B. Jag delar gärna rum med 
någon som kan städa det åt 
mig, som min mamma.
C. Jag kan bo var som helst 
bara det finns bläckpennor, 
pergament och böcker.
D. Hellre på Hogwarts än  någon 
annanstans.
E. Ett ställe med mycket plats 
och saker att upptäcka.

Vilket elevhem föredrar du?
A. Inget, jag vill vara rektor.
B. Hufflepuff.
C. Rawenclaw.
D. Gryffindor.
E. Slytherin.

Flest A: Dumbledore.
Flest B: Ronald Weasley.
Flest C: Hermionie Granger.
Flest D: Harry Potter.
Flest E: Luna Lovegood.

Gissa filmen
Tecknat: Snövit och de sju 
dvärgarna; Svenskt: Bamse; 
Juligt: Nu är det jul igen; Fa-
miljefilm: Mamma mia/Mam-
ma mia here we go again, 
1980-tal: E.T.
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Annons

Om vuxna och barn 
bytte plats.
#bytposition på Instagram i vecka 12.

Bild: Indra Vasaitis



LILLA KAFÉTESTET
Det här är tre bra ställen i Uppsala att fika på. Vi köpte en kokosboll och en kladdkaka på varje.

Text och foto: Vidar Skiöld och Juniper Callahan

Fågelsången
Vid Svandammen

Utsikten mot Svandammen är fin, men åt andra hållet är den inte 
lika bra. Fågelsången hade inte kladdkaka, så vi köpte en fransk 
chokladkaka, som faktiskt smakade exakt som kladdkaka. Den var 
bara lite mindre kladdig. 

Café Linné
Svartbäcksgatan 

Det är jättemysigt och fint där inne, men utsikten är lite tråkig.
Kokosbollen var lite mindre smakrik. Bäst i test!

Storken
Stora torget

Fin miljö! Fönsterutsikten är väldigt bra, man ser hela torget. Det finns många tavlor, och det är väldigt mysigt. Kladdkakan hade en 
mjuk konsistens, och den var god. Kokosbollen var lite torr och  smakade för mycket kaffe. 

Ord #3 2019
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Vi testar kanor, studsmattor och hinder banor 
på  Turbo och Superpark – två lekland för dig 
som  kanske har vuxit ifrån Leos.
Text Astrid Rimm, Arvid Niva och Juniper Callahan (Turbo), Estrid Flyckt och Malin Asplund (Superpark). 
Foto: Max Otterman & Arvid Niva (Turbo), redaktionen (Superpark).

Turbo

Klätterväggar
Detta är extra kul särskilt eftersom man får ha en 
proffsig sele på sig. Vissa väggar går på tid och 
andra kan man klättra flera på. 

Turbo

Den svarta 
rutschkanan
Jättekul, ger en kittlande känsla i 
magen.

Turbo eller Superpark?
Var är det roligast?

Superpark

Skumgummigropen
Ett hav av skumgummikuber som man hoppar ned i, från 
en studsmatta eller kanten. Det finns även en klättervägg 
ovanför, där kan man klättra och sedan släppa och landa 
mjukt. Det är lite svårt att röra sig i skumgummigropen men 
den är precis lika rolig trots det. Det kan faktiskt vara lite 
kul att kämpa. 

Ord #3 2019
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Turbo eller Superpark?
Turbo

Hinderbanan 
Denna går på tid, och det var svårt att ta sig 
fram eftersom det var många småbarn som 
kom från motsatt håll. Annars var banan 
rolig, men se upp för hoppande barn.

Superpark

Hopp
spelet
Jättekul! Man hoppar på en 
studsmatta och är karaktären 
i spelet. Så som man rör sig 
på studsmattan så rör man 
sig i spelet. Spelet är på tid, 
så man förlorar aldrig (om 
man håller sig kvar på studs-
mattan). 

Superpark

Den stora lila 
rutschkanan
Hög och lite brant, men inte läskig. 
Det pirrar i magen när man åker, men 
inte av rädsla, precis som en rutsch-
kana ska vara. 

Fakta
Turbo
Ligger i Gränbystaden.
Åldersregler: Upp till 12 år måste vuxen vara med. Mellan 12 och 16 
år behöver en vuxen godkänna att man kommer dit själv.
Pris: 159 kr på vardagar, 179 kr på helger och lov. Medföljande 
vuxen går gratis. Entrén gäller hela dagen.
Övrigt: Särskilda strumpor måste användas, 29 kr/paret.
Info: turbosportzone.se

Superpark
Ligger på Bolandsgatan 16.
Åldersregler: Upp till 8 år måste vuxen vara med.
Pris: 165 kr på vardagar, 195 kr på helger och lov. Familjebiljett 
finns. BIljetten gäller i tre timmar. 
Övrigt: Kontantfritt, även i kaféet.
Info: superpark.se

Superpark

Lamp
jakten 
Jätterolig! Det är ett spel 
med två spelare eller två 
lag. Lampor på väggarna 
ändrar färg, spelarna ska 
röra lamporna i färg. De som 
tar på lamporna flest gång-
er när de lyser i lagets färg 
innan tiden går ut vinner. 

Turbo

Studsmattorna
Roligt, men ganska basic.

Turbo

Ninja Warrior 
Kul men svårt och passar mer äldre med mer er-
farenhet.

Ord #3 2019
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 Varför började du med magi? 
– Jag har alltid tyckt att det 
var fascinerande men själv 
trollade jag inte förrän jag 
fick en trollerilåda av min 
storebror i julklapp. Jag lärde 
mig alla tricken i lådan, det 
var så kul så att jag fortsat
te. Sedan blev jag medlem i 
Svensk magisk cirkel och då 
fick jag kontakt med andra 
magiker.

Hur mycket tränar du? 
– Jag tränar väldigt mycket, 
men det skiljer sig beroen
de på vad jag ska använda 
tricket till. Som nu till Talang 
har jag tränat jättemycket, 
men annars kanske jag tränar 
mindre. Jag har en repertoar 
av trick som jag har kört 
så många gånger så jag kan 
dem. 

Skapar du dina egna trick eller 

får du dem från böcker? 
– Jag läser mycket böcker, 
men det jag visar är oftast 
egna trick, och ibland kan det 
vara trick som jag gjort om. 

Kommer du att fort sätta 
med trolleri? 
– Det är min dröm 
att kunna bli proffs
magiker och kunna 
jobba med det. 

Vad är det svåras-
te tricket du har 
gjort?
– Det är det jag 
gjorde i semifina
len i Talang. 

Kan du ge några 
tips hur man blir 
en bra magiker? 
– Det gäller att ha 
ett ganska starkt 
trick som grund. Det 
viktigaste med magin för 
mig tycker jag är hur man 
framför ett trick. Jag tycker 
om att göra det på ett roligt 
sätt.

Vad gör du när du inte trollar? 
– Jag har många andra 
intressen, bland annat musik, 

främst piano och dans. Sedan 
tycker jag om att klättra. 

Text: Vidar Skiöld
Foto: Mårten Markne

Vilgot Michelin
Ålder: 12 år (fyller 13 i maj).
Började trolla: För fyra år sedan.
Aktuell: Är finalist i Talang, uppträder i Uppsala 27 april.

Uppsala 
magic & 
comedy
Vad? Magifestival i Uppsala.
När? 24 april–4 maj.
Var? Många platser, 
kolla programmet på 
 uppsalamagicandcomedy.se
Vilgot Michelin: uppträder 
i Gottsunda 27 april (fritt 
inträde).
Johan Ståhl: uppträder 24 
april (Reginateatern, biljett 
kostar) och 4 maj (UKK, biljett 
kostar).

Fullt med magi och komedi i vår

Trolleritalang av rang

Du kanske har sett Vilgot 
 Michelin i Talang? Han är också 
svensk juniormästare i kortmagi.

Lär dig ett 
trick
Vilgot visar hur du förvånar 
publiken när du får ett mynt 
att försvinna. Lär dig steg 
för steg på:
tidningenord.se

Ord #3 2019
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Varför började du med trolleri? 
– När jag var liten såg jag en troll
karl som trollade fram godis, och det 
tyckte jag var så coolt och då ville jag 
också börja trolla och bli trollkarl. 

Jobbar du med trolleri? 
– Ja men det gör jag, på heltid. 

Vad är roligast med att trolla? 
– Det är nog att ha egna föreställ
ningar och att se allas min när de inte 
förstår hur jag gör. 

Vad är jobbigast med att vara trollkarl? 
– Att misslyckas. När något ramlar 
ner som inte ska finnas då blir det lite 
pinsamt. 

Har du scenskräck? 
– Nej det har jag inte, men jag känner 
några trollkarlskompisar som fortfa
rande är nervösa när de ska gå upp på 
scenen. 

Har du några tips till att bli trollkarl? 
– Kolla på biblioteket efter trolleri
böcker och söka på Youtube. 

Vad är ditt favorit-trick? 
– Matrix, mynt hoppar mellan hän
derna, det är väldigt svårt men jag 
jobbar på det. 

Är det viktigt med scenkläder? 
– Ja det tycker jag, det visar vad man 
ska göra, vissa har mantlar men jag 
har mer vardagskläder, jeans och 

kanske kavaj.

När slog du igenom i 
din karriär? 
– Jag vann en 
show i London 
och priset var att 
få åka på världs

turné!
Text: Frida Mankert 

och Tyra Vilén  
Foto: Henrik Pilerud

Fullt med magi och komedi i vår

Johan Ståhl är en världs
berömd trollkarl som har 
uppträtt ibland annat 
 Hollywood och London. Ord 
lyckades få en intervju. 

Magimästaren 
från Uppsala

 Johan 
Ståhl 
Ålder: 39

Började trolla: som 
14-åring.

Bor i: Uppsala
Aktuell: uppträder i 

 Uppsala 24 april 
och 4 maj.
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Livia är inte vilken nio
årig labradoodle som 
helst. Hon är den enda 
hunden i Sverige som 
arbetar som sjukhus
hund. Hela tre gånger 
har hon blivit nomine
rad till Årets djurhjälte 
av Aftonbladet, och 
förra året vann hon 
utmärkel sen.

Hennes matte Ann 
Edner är överläkare på 
Akademiska barn
sjukhuset och leder ett 
forskningsprojekt för 
att se hur Livia påver
kar sjuka barn.

– Barnen mår bättre 
av att träffa Livia. Vi 
kan se att de till exem
pel upplever  mindre 
smärta när de fått 
träffa henne.

– Det är många 

andra som vill börja 
träna sjukhushundar 
och som är nyfikna 
på resultatet av min 
forskning.

Är det vanligt att ha 
hundar som jobbar 
inom vården i Sverige?
– Livia är Sveriges 
första sjukhushushund 
men det finns andra 
hundar som jobbar 
som terapihundar. Hon 
jobbar med barn i alla 
åldrar och med alla 
slags sjukdomar, men 
ibland jobbar hon även 
med vuxna. 

På sjukhus är ren
lighet viktigt. Innan 
det är dags att träffa 
en patient tar Livia 
en special dush med 

Livia är snäll, hjälpsam och lek
full. Det behövs för den som ska 
arbeta som sjukhushund. 

allergi schampo. När 
hennes päls har un
dersökts har det visat 
sig att den är nästan 
helt fri från bakterier 
och hon är upplärd att 
inte slicka för att inte 
sprida bakterier.

Vad tycker Livia om att 
jobba på sjukhuset och 
om all uppmärksamhet? 
– Hon älskar det. Hon 
är en arbetsgivares 
dröm, hon vill aldrig 
ha semester! Passen 
med patienter är max 
en timme och med bara 
en patient åt gången. 
Hon tröttnar aldrig. 

Vad kan Livia göra på 
sjuk huset som inte 
människor kan?
– Få barn att känna sig 

trygga och säkra. 

Vad tyckte Livia i början 
om jobbet?
– Hon har alltid tyckt 
om det. Vi visste från 
början att hon var 
speciell. 

När kan en hund börja 
jobba som sjukhus-
hund? 
– Ungefär i tvåårsål
dern kan hunden vara 
tillräckligt lärd för att 
klara alla tester, men 
träningen börjar tidigt. 
Det är viktigt att en 
sjukhushund är van vid 
miljön och alla pipande 
apparater.

Kan det komma fler 
sjukhushundar i fram-
tiden?

”Hon 
 älskar  
sitt 
jobb, 
fast hon 
har ett 
hundliv 
också.”
Ann Edler, Livias matte

Livia
Yrke: sjukhushund på Aka-
demiska barnsjukhuset.
Ålder: 9 år.
Antal år i branschen: 6 år 
Utmärkelse: utsågs till 
Årets djurhjälte av Afton-
bladet förra året.

Foto: Filip M
eneses/Aftonbladet

Livia hjälper sjuka barn
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– Ja, flera av hennes 
barnbarn har potential 
att bli bra sjukhus
hundar. Luna är snart 
klar med sin utbild
ning och kommer 
nog bli en riktigt bra 
sjukhushund.

Vad gör Livia när 
hon inte är på jobbet?
– Då är hon en helt 
vanlig hund, men hon 
längtar alltid till nästa 
pass. Hon älskar sitt 
jobb, fast hon har ett 
hundliv också, där 
hon leker, äter och går 
ut på promenader. Det 
är fantastiskt att ha 
henne både som kollega 
och husdjur.

Text: Ebba Fall, Astrid 
Callahan, Astrid Rimm

Foto: Astrid Rimm

Vi lyssnar, peppar 
och stöttar! 

Med oss kan du prata om 

vad som helst - du behöver 

inte berätta vem du är.

Chatt och frågelåda på 

uppsalattj.se

  

Annons

Livia med sitt barnbarn 
Luna, som snart blir 
färdig sjukhushund hon 
också.
Foto: Ann Edner

Livia hjälper sjuka barn
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Klockan är kring elva en 
torsdagmorgon när vi på Ord 
möts av Evy Pajuste som är 
gårdsassistent på Årsta 4H. Vi 
befinner oss på busshållplat
sen Timjansgatan och går mot 
ladan ett stenkast bort. 

Vi börjar vår guidning på 
Årsta 4H-gård hos kaninerna. 
Kaninerna är inte så gamla, 
bara runt 1,5, år men de kan 
bli mellan 7 och 10 år. Man 
får klappa alla kaniner utom 
några privatkaniner som är 
här på kaninhotell. På stängs-

let sitter ett 40-tal nappar. 
Barn lämnar sina nappar till 
kaninerna här, det brukar 
vara lättare att lämna ifrån 
sig dem så. 

I hagen går hästarna: 
lata Berra, Plura som gillar 
kanelbullar, Acke, som är 
nyast, gammelgubben Russin, 
populära Sherdil, lugna Ville, 
mysiga men gräsgalna Nova, 
lilla Poppe, pigga Vilma och 
tålmodiga Nikita. Det är både 
Shetlandsponnyer och Got
landsruss. Hästarna är ridsko

lehästar, ponnyridningshästar 
och inkörningshästar. 

Bredvid stallet ligger en 
liten hage där grisarna Bejkon 
och Fejkon bor. Så står det 
på skylten som sitter bredvid. 
Båda grisarna är mycket nyfik
na och vill smaka på allt, men 
skor är ändå favoriten. De 
är av rasen Linderödsgrisar. 
Båda två lärde sig i somras att 
hoppa 18 hinder i rad. 

Getterna bor i en 
hage bredvid grisarna, men på 
sommaren får de gå fritt på 

gården. Getterna heter Myn
ta, Julius och Fläder. Mynta 
är Fläders mamma men hon 
ska få fler killingar. Förr hette 
de Skrållan (med å) och Alex, 
men ett får på gården heter 
Skrollan (med o) och det tyck
te inte barnen funkade. 

I fårhagen mittemot hittar 
man fåren Gouda, Skrollan, 
Truliga Trula, Tula och Ullis. 
Den mest keliga och kramgoa 
är Gouda. Fåren är av rasen 
Gestrikefår och kan därför 
både ha och inte ha horn. 

Bland getter, gäss och grisar

Text: Frida Mankert och Elias 
Skiöld. Foto: Tyra Vilèn och 
Frida Mankert. På bilden är 
också Evy Pa juste från Årsta 
4H med. 

Vem gillar inte djur? På 
4H-gårdar går det att komma 
riktigt nära både stora och 
små mjukpälsingar.
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Bland getter, gäss och grisar
I dammen i ett hörn 

bredvid kaninerna bor gässen 
Rickard och Ulla. Rickard 
skränar mest av dem. Rickard 
vill skydda Ulla och därför 
ska man inte sticka in fing
rarna. 

Egentligen skulle det ha va
rit fem gäss, men de två andra 
gäss som Rickard kom med 
blev gässnappade av räven 
och Ullas kompis Bella fick 
njurproblem. 

I klubbhuset brukar 
gårds katten Trasan ta sig en 

tupplur i soffan. Hon börjar 
genast att gosa när vi kommer 
in. Hon gillar speciellt när 
Evy ska äta lunch och vill 
gärna smaka. 

Innan hon blev gårdskatt 
strövade Trasan runt på om
rådet. Sedan började någon 
mata henne och nu har hon 
bott här i några år. 

Trasan är en bondkatt och 
kan börja låta som en vatten  
kokare om man klappar 
och kelar med henne riktigt 
länge. 

Årsta 4H
Ligger: i Årsta (nähä).
Hitta hit: Buss 4 mot Norra 
Årsta, hållplats Timjansgatan.
Gränby 4H-gård ligger nära, 
bara på andra sidan Gränby 
centrum.
Info: 4h.se/arsta

Några saker som 
finns
Ponnyridning, klapphage
Ridkurser från 7 år 
Guidning på gården för skol-
klasser och grupper.
Läger på loven.
Hyr ett husdjur: Gården har 
kaniner att hyra för den som 
vill prova på att ha ett husdjur.

På sommarlovet finns det bland annat 
hästläger på gården.

Gouda är det keligaste av Gestrikefåren. Här 

gosar hon med gårdsassistenten Evy.

Getterna Mynta, Julius och 
Fläder bor i en hage på vintern 
men går fritt på sommaren. 

Sedan 
räven varit 
framme 
finns bara 
två gäss på 
gården.

Vill du prova att ha kanin? 
På 4H kan du hyra en.
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Varje fredag skolstrejkar 16-åriga Greta Thunberg mot att 
politiker och vuxna inte tar klimathotet på allvar. Hon har fått 
efterföljare över hela jorden. Den 30 november hölls den första 
riktigt stora manifestationen och i Uppsala höll 16-åriga Juni 
Rosenkvist Malmberg tal.

Vad sa du i talet?
– Jag pratade om klimatfrå
gan ur ett ungdomsperspek
tiv. Våra föräldrar har inte 
tagit ansvar för klimatet, så 
vi unga måste klara av att ta 
ansvar i stället.

Varför är du så intresserad av 
miljöfrågor?
– För att det är den viktigaste 
frågan. Utan miljöfrågan blir 
alla andra frågor onödiga, 
för vad ska vi göra när vi har 
förstört vår planet. Vi har 
bara en planet. Och mina 
föräldrar har varit politiskt 
engagerande.

Vad kan man göra för att 
 hjälpa miljön?
– Jag tycker man ska gå med 
i ett politiskt ungdomsför
bund. Man kan också sluta 
flyga, äta mindre kött, åka 
mer kollektivt som buss eller 
tåg. 

– Det måste hända nå
gonting i politiken, vi måste 

pressa på våra politiker för 
förändring. 

Har du alltid velat jobba med 
miljöfrågor?
– Det har alltid varit ett starkt 
intresse. 

Av: Vidar Skiöld

Vad gör man om man ser någon bli utsatt 
för rasism? 
Text och foto: Estrid Flyckt, Malin Asplund, Vidar Skiöld, Selma Saidani Dahlqvist

Demire Höglund, 75 år 
– Då blir jag förbannad! 
Är man själv kanske man 
inte vågar gå fram, är 
man fler tycker jag man 
borde ingripa. 

Patrik Alexandersson, 
54 år 
– Då ska man hjälpa per-
sonen som blir utsatt. 

Beriuan Erdem 27 år
Nazli Erdem 33 år
Atia Batti 50 år  
– Man säger ifrån. 

Eva Pettersson, 65 år 
– Då går man och säger 
till. 

Ann-Sofie Andersson, 
58 år 
– Jag säger till och pra-
tar med personen som 
utsätter. 

Marie Ljungkvist, 45 år  
– Då ingriper man. 

Felicia, 14 år
– Då går man fram och 
säger till.

Svante Axelsson jobbar på regeringens uppdrag för att se till att 
Sverige slutar använda olja och andra fossila bränslen.

Har du klimatångest, och vad gör du 
för att bota den? 
– Jag har inte riktigt ångest, 
men jag blir orolig ibland. Jag 
vet ju att vi kan rädda jorden, 
om vi bara gör de saker som 
måste göras. 

Vilka samhällsfrågor anser du 
är mest aktuella? 
– Oj oj oj, nej men jag tycker 
nog att klimatfrågan är den 
aktuellaste och viktigaste frå
gan just nu. Det sägs ju vara 
mänsklighetens ”ödesfråga.”

Vad är egentligen fossila 
bränslen? 
– Fossila bränslen är gamla 
djurväxter som har pressats 

under sten i tusentals år. Det 
är olja, kol och fossilgas, som 
också kallas naturgas. 

Om du fick spendera en hel 
dag med en kändis, vem skulle 
det vara och vad skulle ni 
göra? 
– Oj, den var svår ... Jag tror 
jag skulle välja Frankrikes 
president, Macron. Vi skulle 
prata om hur vi kan fixa 
klimatet. Han är Europas 
starkaste minister, så han 
kan ju göra ganska stor 
skillnad. 

– Eller så skulle jag snacka 
om klimatet med Greta Thun
berg, det hade också varit bra. 
Då kan ju Macron komma dit 
och så kan vi prata tillsam
mans.

Text: Arvid Niva, Astrid Rimm 
och Juniper Callahan

Foto: Ahmad Saleh

Klimatkamp för framtiden

”Jag vet ju att vi kan rädda jorden, 
om vi bara gör de saker som måste 
göras.” 

Juni Rosenkvist 
Malmberg
Ålder: 16 år 
Familj: mamma, pappa, 
lillebror 
Bor: Vattholma. 
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Vilka är ni och vad innebär 
erat jobb?
Lisa: Jag har jobbat här i två 
år och är väldigt nöjd med 
mitt jobb som jourare, jag 
svarar på frågor och funde
ringar som folk kan ställa i 
frågechatten.

Jona: Jag jobbar mer med 
att underlätta för jourare och 
sitter i styrelsen. 

Vad var det som gjorde att 
ni ville jobba med Tjej- och 
transjouren?
– Vi tyckte att det behövdes 
och att man kanske inte har 
möjligheten hemma med en 
förälder, så kan vi vara som 
en vuxen person att prata 
med utan att vi är urgamla, 
som ett extra storasyskon. 

Hur kontaktar man er?
– Man kan bland annat 
nå oss genom chatten och 

frågelådan som man hittar på 
tjejjouren.se. Där är man helt 
anonym, du kan mejla och 
ringa om du vill. Vi kommer 
även ut till skolor och pratar. 

Vad pratar ni om när ni är i 
skolor? 
– När vi är hos högstadie
elever brukar vi diskutera om 
samtycke, brott och själv
försvar. Men ibland så får vi 
hälsa på mellanstadieelever 
och då pratar vi om respekt 
och sånt. 

Vad är den vanligaste frågan 
ni får?
– Det är väldigt blandat, men 
många ringer och berättar om 
sin ångest, ensamhet, stress i 
skolan, eller med frågor om 
kroppen. Men vi får frågor 
om allt möjligt. 

Text: Juniper Callahan, Vidar 
Skiöld, Edit Oppitz

Uppsala Tjej- och transjour
Uppsala tjej- och transjouren är en jour för dig som är ung och 
tjej. De svarar på frågor om du behöver hjälp med något problem.
De som svarar har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym. 
Frågelåda och chatt finns på hemsidan. Det går också att ringa.
Chatt och info: tjejjouren.se/uppsala
Mejl: jour@uppsalattj.se
Instagram: uppsalatjejochtransjour

Jour för alla tjejer
Vi träffade Jona, Frida och Lisa från Uppsala tjej- och transjour 
för att höra vad jouren är och hur de kan hjälpa. 

Annons
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Ibland kan livet 
vara svårt. Därför 
har vi  testat life 
hacks, så att din 
vardag blir lite 
lättare!

Den oändliga 
 choklad kakan
Är du inte nöjd med hur stor 
din chokladkaka är? Den 
kanske är alldeles för liten? 
Pröva då det här life hacket! 

Så här gör du
Börja med att skära choklad-
kakan precis som vi gör på 
bilden, alltså diagonalt. Om 
du skär på fel ställe funkar 

inte life hacket. Gör som vi 
gör på de följande bilderna. 

Klart! Nu har du en hel 
chokladkaka och en bit över. 
Magi! 

Så tycker testpatrullen
Funkar bra men den krymper 
om man fortsätter. 

5 fina life hacks
1

2

3
4
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Slemmigt 
slime rengör 
tangent
bordet 
Svårt att få bort damm som sit-
ter mellan tangenterna? Ta ett 
slime och lägg det på tangent-
bordet (se till så att slimet inte är 
sticky först).

Så tycker testpatrullen
Det fungerade bra och allt smuts 
mellan tangenterna försvan, men 
allt smuts fastnar på slimet. Har 
du ett dåligt slime så fastar det 
på tangentbordet.

Oreo hållare

Vill du doppa din Oreo-
kaka i mjölk utan att 
få mjölk på dina hän-
der? Använd då det här 
life hacket.

Så här gör du
Ta en gaffel och stick in 
den emellan kexen på 

kakan. Doppa gaffeln med 
kexet i mjölken utan att få 
mjölk på handen! 

Funkar också med 
Ballerina osv.

Så tycker testpatrullen
Bra, fast kakan ramlar av 
lätt från gaffeln. 

Chipspåse
Har du ingen skål att lägga 
dina chips i? Vill du inte bli 
flottig om handen när du tar en 
näve chips? Hinner du inte diska 
en skål, eller kanske har du 
ingen skål? Då kan du ta hjälp 
av din chipspåse! Med detta life 
hack förvandlas din chipspåse 
till en fantastisk skål! 

Så här gör du
Öppna chipspåsen och vik 
in kanterna in mot botten av 
påsen. 

Fortsätt att vika in kanterna 
tills du börjar se chipsen. 

Voilà – din alldeles egna skål 
fylld med chips! Bara att dra 
ut kanterna igen om du vill ha 

tillbaka chipspåsen igen. 

Så tycker testpatrullen
Vi tyckte att det här life hacket 
fungerade jättebra, men man blir 
fortfarande flottig om fingrarna.

Näscontour med 
gaffel 
Svårt med bronzern och highlighter runt näsan? 

Tryck gaffeln mot näsan och sätt på bronzer och 
highlighter i spalterna mellan gaffeln. 

Ta sen bort gaffeln och blenda ut. 

Så tycker testpatrullen
Det är mycket lättare att bara sätta på sminket utan 
att hålla på och krångla med en gaffel. 

Text och foto: Astrid Callahan, Astrid 
Rimm, Edit Oppitz, Juniper Callahan

1
Sätt mobilen på flyg-
plansläge så laddar den 
mycket fortare.

2
Frys dina vindruvor och 
använd i läsken eller 
vatten. Både snyggt 
och mumsigt! 

3
Ingen tittar ju på dvd 
längre. Använd istället 
fodralen till praktisk 
förvaring! 

4
För att slippa isglass-
kladdiga händer kan 
du göra ett hål i ett 
muffinspapper och trä 
på det på pinnen. Då 
kommer den smälta 
glassen stanna i muff-
inspappret!

5
Om du tuggar tuggum-
mi när du hackar lök 
kommer du inte få tårar 
i ögonen. 

6
Om du inte orkar 
diska så kan du lägga 
plastfolie över tallriken! 
Inte så snyggt, men du 
slipper diska.

Text: Malin Asplund

Snabb-
hack
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Daniel Jacob Radcliffe är 29 år och skådis. De flesta kän-
ner igen honom som Harry Potter, men han har också 
gjort filmer som Kill your darlings, Jungle, Swiss army 
man, Victor Frankenstein och Horns.   Selma Saidani Dahlqvist

De som gillar lite våld och humor samtidigt borde kolla in Youtube-
gänget I just want to be cool. De gör sketcher, reagerar på ett av de 
sämsta Pokémon-avsnitten och mycket mera.  Selma Saidani Dahlqvist
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NATTID:
”Min 
hund 
stöttar 
verk
ligen 
jätte
mycket.”
Intervju på nästa sida!

Tidigare nummer av Ord

Läs dem på tidningenord.se

Ur innehållet
Gustav och Johanna. Amanda Lundgren. Theo 
Haraldsson. Jonte Borg. Slimetest. Second 
hand. Quiz. När en kompis mår dåligt. Näthat. 
Gissa filmen. Lästips. Filmtips. Virtual reality.

Ur innehållet
Clara Henry. Hampus Hedström. Pillerpodden. 
Katten Stefan. Besök hos brandkåren. Quiz. 
Lösgodistest. Bästa toan i stan. Boktips. Trams. 
Drönare. Maya Runhagen. Utbytesstudent. 
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Vilka shippar du mest i 
Klassen? *
– Jag tror nog att det 
blir Vilma och Vega. 

Hur kom det sig att du 
sökte in till Klassen? 
– Det var min mam
ma som frågade om 
jag ville söka, och jag 
tänkte att det verkade 
rätt så kul. Jag trodde 
verkligen inte att jag 
skulle få rollen! 

– Jag blev glad och 
överraskad när jag fick 
mejlet, och messade 
direkt mina kompisar. 
Men mamma blev nog 
ännu gladare än vad 
jag blev ... 

Hur känns det att vara 
känd? 

– Det är väldigt roligt! 
Först, när Klassen 
började sändas i tv, 
var det lite ovant att 
folk bad om bilder och 
autografer. 

– Men nu är det 
mest roligt, förutom 
om någon kommer 
fram i skolan. Det kan 
vara lite jobbigt. 

Om du fick spendera en 
dag med en kändis, vem 
skulle det vara och vad 
skulle ni göra? 
– Ishockeyspelaren 
Henrik Lundqvist. Det 
hade varit kul att vara 
i New York, eftersom 
han bor där, och kan
ske titta på en match 
med honom. Det hade 
varit riktigt coolt! 

Ainhoa tipsar
Om du vill bli skådespelare

Håll utkik efter annonser där man kan söka som 
till exempel statist. Det finns också massa olika 
skådespelarssajter där man kan skriva in sitt 
namn. 

”
Gustav tipsar
För dig som redan skådespelar

Försök att inte börja skratta när du kör, slappna 
av och försök att leva dig in i karaktären så 
mycket som möjligt! 

”

”Jag trodde verkligen inte att 
jag skulle få rollen!”

”För mig känns det inte som 
om jag är känd.”

Klassen
Nya avsnitt av Klassen 
kommer på mån dagar 
och torsdagar på 
svtplay.se

Vilka shippar du mest i 
Klassen? *
– Ett par som jag vet 
att alla av oss har 
shippat från början är 
Jossan och Mauritz, 
fast han är ju inte ihop 
med Jossan utan med 
Ella. 

Hur kom det sig att du 
sökte in till Klassen? 
– Det var min mammas 
kompis som jobbade 
på SVT som tipsade. 
Min lillebror och min 
lillasyster sökte också. 
När jag fick reda på att 
jag hade kommit med 
visste jag inte vad det 
skulle handla om mer 
än en klass, men jag 
blev jätteglad när jag 

fick reda på det. Jag 
började hoppa upp och 
ner. 

Hur känns det att vara 
känd? 
– För mig känns det 
inte som om jag är 
känd, och jag tror inte 
att de andra i Klassen 
känner det heller, men 
vi har fått så mycket 
uppmärksammhet och 
det är jättekul, men 
det kan kännas väldigt 
konstigt ibland. 

Om du fick spendera en 
dag med en kändis, vem 
skulle det vara och vad 
skulle ni göra? 
– Beyoncé, för att hon 
sjunger bra och är cool. 

Gustav 
Rooth
Ålder: 15 år. 

Bor: I Göteborg.

Favoriträtt: Revbensspjäll 

Favorit i Klassen: Mig 

själv (Elias)!

Ainhoa  Oviedo Silva 
Ålder: 17 år.

Bor i: Båstad.
Favoriträtt: Sushi.

Favorit i Klassen: Moa. 

Klassiskt
Vi fick en pratstund med Gustav Rooth och 
Ainhoa Oviedo  Silva, som spelar Elias och 
Alba i tvserien  Klassen. 

Texter: Astrid Rimm, 
Juniper Callahan, 
Astrid Callahan
Foto: Andreas Runevad

3 snabba 
Sommarlov eller 
jullov? 
Ainhoa: Sommarlov!
Gustav: Sommarlov!
Snap eller insta? 
Ainhoa: Insta! 
Gustav: Insta! 
Cola zero eller vanlig? 
Ainhoa: Vanlig cola!
Gustav: Vanlig cola!
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Nattid
Namn: Nathalie Danielsson 
Ålder: 17 år (fyller 18 den 
10 april).
Youtube: Nattid.
Tiktok: Nattid.
Intresse: Fika och umgås 
med kompisar samt hänga 
på Tiktok.

Vad är det bästa med Tiktok? 
– Det är att man får vara sig 
själv och dansa till musik. Jag 
tycker verkligen om att lyssna 
på musik. 

Påverkade mobbningen dig? 
– Mobbningen påverkade väl
digt mycket. Jag bytte skola, 
men det blev inte bättre. 

Hade du någon som stöttade 
dig? 
– Ja, jag gick på gymnastik 
och där hade jag en vän. Men 
sen blev vi så väldigt olika 
så vi gick skilda vägar. Men 
sen träffade jag många nya 
vänner och det har varit min 
största dröm länge. 

– Jag har en hund som 

hjälper mig jättemycket. Det 
kanske låter lite konstigt men 
min hund stöttar verkligen 
jättemycket. Djur förstår på 
något sätt. 

Mår du bättre nu? 
– Jag mår mycket bättre nu. 
Jag mår så bra så. 

Visste dina föräldrar att du 
blev mobbad? 
– De visste ingenting, det var 
när jag var 15 år som jag 
berättade. 

Vad gör dig alltid glad? 
– Mina följare gör mig alltid 
glad. De skriver jättemånga 
fina kommentarer. 

Har du alltid velat bli influen-
cer? 
– Nej, det var inte min plan. 
Jag ville bli frisör eller djur
skötare. 

Hur började du med Youtube? 
– Jag har alltid gillat att 
filma. Så jag började vlogga. 
Sedan tappade jag intresset 
men nu har jag börjat igen. 
Det är jättekul. 

Vad brukar du göra förutom 
Tiktok och sociala medier? 
– Jag brukar hänga med kom
pisar och gymma. 

Har du några tips på hur man 
kan få bättre självkänsla? 
– Det där är ju så olika, men 

jag brukar ställa mig framför 
spegeln och säga till mig 
själv: ”Vad fin du är” och 
andra snälla saker. Tänk att 
du är unik.

Text: Estrid Flyckt, Malin 
 Asplund, Anna Chalon

Foto: Pressbild

Kött eller vego?

Kött.

Kaffe eller te?

Kaffe.

Stan eller landsbygd?

Stan.

3 snabba

Nathalie Danielsson hade inte målet 
att bli influencer, men nu är hon en av 
 Sveriges största på sociala medier.

Hej, Nattid
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Vad vill du 
ändra på, 
berätta  
eller  
få hjälp med?

Barnombudet i Uppsala län
För barn och unga i Uppsala 
sedan 1988

Annons

VAD FICK 
DIG ATT 
BÖRJA 
VLOGGA? 
– Jag gjorde till en början 
 videor om andra saker, men 
sedan ville människor veta 
mer om mitt liv och så fort
satte jag. 

När slog du igenom? 
– Jag anser inte själv att jag 
slagit igenom. Jag blev lite 
större efter nån månad då jag 
startat min kanal och började 
med en vloggvecka. 

Vad var det svåraste med 
Youtube i början? 
– Det svåraste var att redigera 
mina videor, men jag fick 
hjälp av min lillebror Hugo 
(”Teryos”) i början. Sen 
 klarade jag mig själv. 

Vad gjorde du före Youtube? 
– Jag var väl en helt vanlig 
flicka. Jag gick i skolan och 
träffade kompisar och så. 

Vad är roligast med Youtube?
– Att jag får skapa kontakt 

med mina följare och nå ut 
till människor. Som att sitta 
med er och prata. Och andra 
häftiga personer också. 

Vill du ha en egen klädkollek-
tion? 
– Ja det vill jag verkligen. Den 
skulle representera min stil, 
jag skulle aldrig sälja något 
jag inte själv vill ha på mig.

Vad är dina bästa modetips till 
dina följare? 
– Om du bara har basplagg 
som till exempel blåa eller 
svarta jeans och en vit tshirt 
kan du liva upp din outfit 
med smycken och frisyrer. 

Text: Anna Chalon, Selma 
 Saidani Dahlqvist, Ebba Fall

Foto: Pressbild

Jennifer  
Andersson 
Sociala medier: Zennufer.
Ålder: 19 år.
Intresse: Mode och kläder.
Kött eller vego?
Vego.
Kaffe eller te?
Te.
Stad eller landsbygd?
Stad.

JENNIFER ”ZENNUFER” 
 ANDERSSON har en 
Youtubekanal där hon 
vloggar. 
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Varför blev du vegan? 
– Jag äter vegansk mat för 
min egen skull. Jag kollade 
på dokumentären What the 
health och insåg att jag inte 
kände ett behov av att äta 
mejeriprodukter. Jag var 
vegetarian i cirka elva år 
innan, så det blev ingen stor 
övergång för mig.

Vad är din favoritmat? 
– Jag är besatt av pasta 
och ”köttfärsås”, men 
på andraplats kommer 
tacos. 

Hur är det att laga 
veganskt? 

– Tofu är svårt, 
det ramlar 

bara ihop för mig, men jag 
lagar oftast bara enklare mat. 
Det underlättar också att det 
finns så många substitut för 
det mesta. Det enda jag äter 
som inte är veganskt är ho
nung, och ibland av misstag 
äter jag vissa eämnen som är 
animaliska. 

– Det är inte lika kompli
cerat att äta växtbaserat som 
de flesta tror. Börja smått och 
var inte så hård mot dig själv. 

Text: Anna Chalon
Foto: privat

Vad fick dig att börja blogga?
– Jag började blogga när jag 
var tio år gammal för att jag 
hade läst en artikel om Blon
dinbella, hon var 17 år och 
jag tyckte hon verkade väldigt 
cool så jag gick till mina för
äldrar och sa att jag ville göra 
det som hon gjorde. 

Vad brukar du blogga om?
– Min blogg är en livsstils
blogg så mode, skönhet och 
träning. 

Vad är det bästa med mode?
– Jag tycker att det är ett väl
digt bra sätt att utrycka sig på 
och att man kan ändra kläder 
efter humör. 

Vad/vem är din största inspira-
tionskälla?
– Mest Instagram, vanliga 
tidningar och folk på stan. 

Hur är det att vara känd? 
– Det känns fortfarade väldigt 
ovant att folk vill komma 
fram och ta bild, men jag tror 

att det är en sådan sak som 
man aldrig kommer att vänja 
sig vid. Det är väldigt kul att 
kunna inspirera folk, men 
ibland önskar man kanske att 
ingen kände igen en.

Vad betyder dina fans för dig?
– Jag brukar alltid tänka att 
utan dem skulle jag inte kun
na göra det jag gör nu. 

Dom flesta kanske redan vet 
att du har förlovat dig med 
Eric Saade. Hur känns det? 
– Det känns jättestort och 
roligt. Jag blev överraskad! 

Om du fick byta liv med med 
någon för en vecka vem skulle 
det vara?
– Donald Trump. Inte för 
att jag gillar honom, utan 
mest för att jag vill se hur det 
är att styra över ett så stort 
land och hur det är att sitta i 
kongressen. 

Text: Juniper Callahan, Astrid 
Callahan, Astrid Rimm

Foto: Pressbild

Kristin Larsson 
Ålder: 22 år.
Intresse: Vloggar och dricker 
veganska smoothies.
Tiktok: kristinlarsson.
Instagram: kristinlarssons.
Började med Tiktok i höstas 
efter att Dennis Wallin tipsat 
henne.

Kristins 
 recepttips
Fruktsmoothie: Mixa en 
 frusen banan, lite frusen 
 mango och frusna hallon.

KRISTIN LARSSON 
vloggar och dricker veganska smoothies, när hon inte är 

på Tiktok. Vi pratar veganmat med henne.

”Det är väldigt kul 
att kunna inspirera”

Nicole Falciani
Ålder: 22 år.
Bor: I Stockholm. 
Gör på fritiden: Umgås med 
vänner och familj. 
Favoritserie: Casa de papel.

Favoritmat: Pasta med kött-
färsås. 
Blogg: nickys.se
Instagram: nicolefalciani
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Årets julklapp i Grek-
land: Spar-Greece.

Kee, 34 år 
Jag skulle öppna porten för min katt och 
när jag sprang i trapporna så sprack ena 
axelbandet på tröjan. Jag mötte min granne, 
han såg vettskrämd ut men sa ingenting 
och när jag hunnit lite längre insåg jag att 
jag gick runt och visade brösten! 

Anna, 45 år 
När jag sommarjobbade som städerska så 
gick jag in i ett rum jag trodde var tomt, men 
då stod en naken gubbe som just kommit 
ut ur duschen där! Jag blev jättenervös och 
fumlade med handtaget medan jag sa ”oj, det 
var inte meningen, förlåt jag går nu.” Pinsamt! 

Ulrika, 40 år 
En gång så glömde jag att låsa på toa, så 
mitt när jag satt där kom det in någon som 
inte märkte mig. Han stängde dörren och 
sedan när han vände sig om blev han helt 
förvånad och sprang ut. Allt gick så fort och 
jag satt stilla hela tiden. 

Pinsamt! Av Frida Mankert
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Var köper man 
de billigaste 
nötkreaturen? 
– Korea.
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En gång ställde sig Bellman 
och pinkade mot ett plank. Då 
fick en polis syn på honom: 

– Det här är mot lagen! 
– Nej, det är mot planket. 

Bellman är dålig i magen. Han 
har låst in sig på toaletten och 
stånkar högt. Ryssen knackar 
på dörren. 

– Är du fortfarande dålig, 
Bellman? 

– Jaa. 
– Men doktorn undersökte 

ju dig igår. Vad sa hon? 
– Hon sa att jag bara skulle 

äta sånt som små barn äter. 
Men jag litar inte på henne. 

– Varför inte? 
– Jag har ätit fem legobi-

tar, en blyertspenna och två 
stenkulor idag, men jag är inte 
ett enda dugg bättre. 

Bellman, en tysk och en 
amerikan skulle simma över 
Atlanten. Tysken orkade en 
mil, sedan drunknade han. 
Amerikanen simmade två mil, 
sedan drunknade han också. 
Bellman simmade dag och natt 
i flera veckor. När han hade 

hundra meter kvar till Ameri-
kas kust ropade han: 

– Hjälp! Jag orkar inte läng-
re, jag vänder och simmar hem!  

Bellman skulle upp för en 
backe med en tung skottkär-
ra. När han var nästan uppe 
välte kärran och Bellman blev 
så arg att han svor. Just då 
kom en präst förbi och sa: 

– Om Bellman svär kommer 
han aldrig till himlen. 

Då sa Bellman: 
– Jag ska inte till himlen, 

jag ska bara uppför backen! 

I vilken stad kör bilis-
terna fortast? 
– I Gaza.

xBellman
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Ord görs av 10–15åringar i Uppsala.

Veta mer?
Håll utkik på tidningenord.se eller  
leta efter #tidningenord på Instagram.

Ord ges ut av BOiU, Barnombudet i Uppsala län, som en del av vårt arbete för att stärka barns och ungas röster. 

gillaboiu boiu@boiu.se boiu.se018 69 44 99


